Obec Jasenov, Obecný úrad v Jasenove ,073 01 okr.Sobrance

ZÁPISNICA č. 1/2019
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 29.11. 2018 o 17.30 hod. v zasadačke obecného úradu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1./ Otvorenie
Zasadnutie otvoril a viedol Ing. Michal Šabak, starosta obce . V úvode privítal
všetkých prítomných.

PROGRAM : 1./
2./
3./
4./
5./
6./
7./
8./
9./
10./
11./
12./
13./
14./
15./

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Oznámenie výsledkov volieb
Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
Príhovor starostu obce
Schválenie programu ustanovujúceho obecného zastupiteľstva
Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť
zasadnutia obecného zastupiteľstva
Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
Schválenie osoby na výkon základnej finančnej kontroly
a./ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2019
b./ Návrh rozpočtu na rok 2019
Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
Diskusia a rôzne
Návrh na uznesenie
Záver

2./ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice .
predkladá: starosta obce:
Za zapisovateľku bola určená Mgr. Kicová
Za overovateľov zápisnice boli zvolení: p. Olexa, p. Semko

3./ Oznámenie výsledkov volieb
predkladá: predsedníčka miestnej volebnej komisie, ktorá informovala prítomných
o výsledkoch volieb starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva. Zvolenému starostovi
obce a zvoleným poslancom odovzdala osvedčenia o zvolení a zablahoželala. Prítomní zobrali
výsledky volieb na vedomie
4./ Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
Novozvolený starosta obce prečítal predpísaný sľub starostu obce a potvrdil ho svojím
podpisom. Prítomný zobrali zloženie sľubu na vedomie.
5./ Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
predkladá starosta obce, ktorý prečítal sľub poslancov novozvoleného obecného
zastupiteľstva a novozvolení poslanci sľub potvrdili svojim podpisom. Poslanci zobrali zloženie
sľubu na vedomie.
6./ Príhovor starostu obce
Novozvolený starosta obce vo svojom krátkom príhovore poďakoval za dôveru ktorú
dostal od občanov ako starosta obce spolu s poslancami obecného zastupiteľstva. V krátkosti
spomenul čo sa urobilo v minulom volebnom období a načrtol priority na nasledujúce obdobie.
Spomenul dokončenie oddychovej zóny, rekonštrukciu bývalých potravín či výstavbu nových
autobusových zástavok. V závere povedal, že vo svojej práci je prístupný všetkým návrhom a
podnetom ktoré zlepšia život v obci. Dúfa v dobru spoluprácu s poslancami a myslí si, že spolu
dokážu splniť aspoň niektoré očakávania obyvateľov obce.
7./ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva
Starosta obce navrhol doplniť program zasadnutia obecného zastupiteľstva o bod
plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019, poslanci nemali k programu
žiadne výhrady ani doplňujúce návrhy a tento program schválili. Prítomní poslanci podľa
prezenčnej listiny.

8./ Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude zvolávať a viesť
zasadnutia oz
predkladá starosta obce, ktorý zdôvodnil poverenie zvolávať a viesť zasadnutia
oz zákonom o obecnom zriadení. Poslanci sa dohodli a poverili zvolávať a viesť zasadnutia
oz p. poslanca Vladimíra Regendu. Hlasovanie: všetci za
9./ Zriadenie komisií, voľba ich predsedov a členov
predkladá starosta obce, ktorý navrhol komisie: komisiu na ochranu verejného záujmu,
inventarizačnú komisiu a komisiu na ochranu verejného poriadku s čím poslanci súhlasili
a zvolili si predsedov a členov komisií. Zloženie komisií je v uznesení 3/2019. Hlasovanie:
všetci za
10./ Schválenie osoby na výkon základnej finančnej kontroly
predkladá starosta obce, ktorý zdôvodnil určenie osoby na výkon základnej
finančnej kontroly každej finančnej operácie a finančnej kontroly na mieste podľa základných
pravidiel finančnej kontroly spolu so starostom obce zákonom. Poslanci po diskusií na výkon
kontroly schválili p. Martina Koškovského. Hlasovanie: všetci za
11./ a./ Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu na rok 2019
predkladá hlavná kontrolórka obce, ktorá prečítala svoje stanovisko v ktorom
konštatovala, že návrh rozpočtu je vypracovaný v súlade so všeobecnými právnymi predpismi
a obecnému zastupiteľstvu odporučila návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť a návrh rozpočtu na
roky 2020-2021 zobrať na vedomie. Poslanci zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu
na vedomie.
b./ Návrh rozpočtu na rok 2019
predkladá starosta obce, ktorý požiadal Mgr. Kicovú o prečítanie rozpočtu
v príjmovej a výdavkovej časti. Poslanci po doplňujúcich otázkach a následnom vysvetlení
rozpočet na rok 2019 schválili a rozpočet na roky 2020 2021 zobrali na vedomie. Hlasovanie:
všetci za.

12./ Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
predkladá hlavná kontrolórka obce, ktorá prečítala plán kontrolnej činnosti
hlavného kontrolóra na I. polrok 2019. Poslanci bez diskusie plán činnosti schválili. Hlasovanie:
všetci za.
13./ Diskusia
Diskusiu otvoril starosta obce, ktorý informoval poslancov, že za zástupcu starostu určil
p. poslanca Radoslava Olexu. Poslanci rozhodnutie starostu zobrali na vedomie. Starosta
informoval poslancov, o potrebe prijatia zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva
a informoval ich ako boli poslanci odmeňovaní v minulom volebnom období. Poslanci po
diskusií schválili doterajšie zásady odmeňovania. Hlasovanie: všetci za. Keďže v roku 2019 si
obec Jasenov pripomína 740 výročie prvej písomnej zmienky poslanci na návrh starostu obce
určili dátum osláv na 31. augusta. Starosta a poslanci sa dohodli že, usporiadajú pre deti
5.12.2018 Mikuláša a starostu poverili nakúpiť pre deti baličky. Ďalej sa poslanci dohodli na
usporiadaní riflového plesu 16.02.2019 Keďže nikto ďalší sa do diskusie neprihlásil, starosta
diskusiu ukončil.

14./ Návrh na uznesenia
predkladá: starosta obce, ktorý prečítal návrh uznesení. Poslanci sa vyjadrili
k uzneseniam hlasovaním .
15./ Záver
Starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť na zasadnutí
a zasadnutie ukončil .
Overovatelia zápisnice:
p. Jozef Semko v.r.

..............................

p. Radoslav Olexa v.r.

..............................

Ing. Michal Šabak v.r.
starosta obce

